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RESiMLi ROMAN
'1 MAYIS 1325'

Resim :

lMay1s 1923 ( 1. sayfa numara 3) 1.sene nnshasi 3
kuru~tur.Resimli roman 'ortada' Hatice Hamm Milli hikaye.
_ Iuharriri: Kemalzade Ali Ekrem . Miidiir: Faik Sabri. Faik
abri idarehanesi : Babiali caddesinde 'miinevver muhit
idarehanesi'
.azarr: Kemalzade Ali Ekrem 'Hatice Hamm Milli Hikaye'
Faik Sabri Bey namma irsal edilmistir ...

Uzerinde cahsma yapugnmz eser otuz sayfadan olusan bir
resimli romandir. 1 Mayis 1325 yilmda yayimlanan bu eser dort
bolumden olusmaktadir. Benim uzerinde cahsugrm ve ceviri yapt1g1m
verler ise iste bu 4 bulumun son ikisi yani 15. sayfadan 30. sayfaya
kadar olan kismu kapsar. Birinci kisim karsihkli sohbet seklinde
geyerken ikinci kisim Mektuplann oldugu gibi verilmesiyle son bulur.
Eser Hatice Hanmr'm hikayesini anlatmakla beraber aynca 'Milli
hikaye' ozelligi de tasir.

Rrnarnn Ozeti:
Roman iki bolumden olusuyor. Birinci bolumde Hatice Hammm
agzmdan hayat hikayesini ogreniyoruz. 16 yasmdan itibaren
y~ad1klann1( anne habasim.nastl bir gene kiz oldugunu, bencil
kardesini, evliligini ve cocuklanm, bilhassa oglu Saimin basmdan
gecenleri) bir tan1d1g1na anlattrken goruyoruz. ikinci bolumde ise
Hatice Hamm' m kiziyla olan mektupl~malan oldugu gibi okuyucuya
veriliyor.

marun 1. bolumu: Bu bolum Hatice Hamrmn konagmda geciyor,
smi verilmeyen fakat akrabasi oldugu anlasilan bir gencin armoni
enilen calgi aletini calmaya baslamasryla olaylar gelisiyor. Gen9
dam yeni ogrendigi bir turkuyu tam calmaya baslarken Hatice Hamm
.onaga gelir. Hatice Hamrru'n bundan hoslanacagim dusunen gene
adam bu.yuk bir zevkle calmaya baslar fakat beklemedigi bir tepkiyle
.arsilasir. ( armoniyi calabilmek icin kendisini odaya kitler,
akaretlere maruz kahr.) Buna kizmakla beraber Hatice Harnm'm bu
sert halinin altmda yatanlan da merak eder. Bunlan bir sure dusunur
re buyukvalidesine
Hatice
Hanim't
sorma geregi duyar.
Bfiyuk:validesi Hatice Harum'in hikayesini bizzat ondan ogrcnrnesini
-~yler. Gen9 adam ogunden sonra Hatice Harurm kandirmarun yolunu
ar ve bulur. Sonunda bir gill fidam hediye ederek onun kalbini ve
tlugunu kazanir.Hatice harum'rn hikayeside boylece baslar. Once
e ve babasmi anlanr. Sonra ise kucuk guzel bir kiz oldugundan ve
tl yetistginden bahseder. Soz kardesine geldiginde ise biraz
detlenerek biraz da duraksayarak anlatmaya devam eder.rkardesi
abasmdan kalan mirasi kisa surede tuketir ve en sonunda hatice
arumm elmaslanna goz diker. Hatice harumda vermemekte direnince
na yapmadigtm birakmaz.) Kardesi yuzunden iki goz odada iki
uguyla yasadiklanm anlatirken gozleri dolar.Sonunda konu ogluna
gelir ve buyuk bir uzuntuyle oglunu nasil kaybettigini anlanr.
J
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Romanm 2. bolumu: Bu bolum karsihkh mektuplardan olusuyor.
Burada ise Hatice Harum'm kizr Saibc'nin kocasma duydugu
kiskanchk ve bunu annesine anlatmasi ele ahmyor.

Romanda sahislar:

Romamn kahraman
erilmeyen bir tamdik (gene; delikanh) ve
Saibe ...

Hatice Hamm, ismi
Hatice Hamm'm kizi

Hatice Hamm: Iyi bir ailede yetismis.kulturlu bir harumdir. Babasmi
buldugu bir adamla evlcndinlmis.iki cocugu olmus fakat hayati
boyunca aci pesmi birakmam1~t1r.Anne ve babasmi
erken
kaybetrnis.kardesiyle miras yuzunden zor durumda kalrms ve iki goz
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bir oda~a ha~attn1 surdu~e~e haslarms.kizmi evlendirrni~,oglun~1se us. ·.
7.9..o
uzucu bir sekilde kaybetrn1~t1r...
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Sabit: Hatice Hamm'm ogludur. Ailesini gccindirmek icin cahsan
Sabit bir sure sonra bir hayat kadinma asik olur ve adadrnlan
tarafmdan hicaklanarak olur. ..
Saihe: Hatice Hanrm'rn kizrdir. Kiskanc, kuruntulu ve ahngan bir
yapist vardir. (Eserin ikinci bolumunde Saibc'nin kocasma duydugu
kiskanclik ve yaptigi kuruntular anlauhyor.)

Mekan: Acik bir yer verilrnernekle birlikte sadece 'Kolornbo Bahcesi'
adr geciyor.

Armonik denilen ve akisre Rum berberlerin dukkanlarmda
gorulen orgudan bozma mahud catlak sesli calgryi bir vakit merak
etmis idim. Evdekilerin samialanm hie hesaba katmadan geceli
gunduzlu cahsa cahsa 'Alim Alim' turkusunden tutturdum. Ussak
pisrevine kadar geldim. Artik bu pisrev gunde belki otuz defa evin
icinde tanin endaz-1 nekaled olurdu. Bizim calgi meraki basladigi
zaman Hatice Hanim'da evde degildi. Bir sabah gelivermis. Asagiya
inip de kendisini gorunce musikideki meleke-i kulliyemi gosterecek
yeni bir sahib-i zevk buldugum icin gayet sevindim. 0 gun Hatice
Hamm' in kaslan ziyadece oynadigma .gozlerinin kanli kanh olduguna
hie; dikkat etmeyerek hem en armonigi yakaladim. Y amna gel dim.
- Dinle Hatice Hannncrgnn. Bak siz yok iken hen neler
ogrendim ...
- A.... o ne ? 0 uzerine kopek disi dizilmis fil derisinden sandik
nereden cikti?
Calgi efendim. Hem ne guzel calgi ! Calayim da bakm ...
Oho, oho sasanm kedilerin camasir yikamasma.
Ussak
pisrevini
tutturduk.
Muvaffakiyetimin
tesiratuu
gorebilmek icin Hatice Harumm cehresine nesb-i nigah ettim. Vay ...
vay! Firtma bashyordu. Nemelazun? isterse dinlemesin, hen pisrevi
bitiririm ... demeye kalmadi, 'Birak! Su telli zurnayi birak' Hay, aman'
diye bagirmaya basladi. Geyirmeler, titremeler... hie aldirmadim.
Cunku birinci haneyi bitirmis idim. Artrk birakrhr rm ya?
- Hay ellerin kmlsm, birak. .. istemem.
- Dur a Hatice Hamm, simdi teslim bitecek.
- Hay seni ejderhalara teslim etsinler. Sustur su frengin dudgunu
diyorum sana ...
Hatice Hamm yerinden frrladi. Hiddetle uzerime dogru
yuruyunce armonigi knabileccgini dusunerek pisrevi orta yerde
kesmeye mecbur oldum. Fakat o dakika armonik calmayi pek ziyade
arzu ettigim gibi bir koca kannm emrine boyle kolayca mahkumiyeti
de nefsime zil ad ettigimden karsiki odaya kactim. Kapiyi
siirmeledikden sonra calgiya basladim. Hem daha ziyade ses vermesi
icin armoninin en kalm perdesine bir kibrit copu sikisurdim.
Ayagimla usul tutarak korugu var kuvvetimle cekiyordum. Aradan bir
dakika gecmedi. Odanm kapisi yerinden kopacak gibi sarsildi, Hatice

Hamm gibi zayif ve nahif bir kadmm hulkumundan cikabilecegine
ihtimal verilmeyen act, sedid bir yaygara vapur dudugu gibi evin icine
yayildi: - Bira ... a ... a ... ak! ! Her tarafdan kosusdular; Armonigi yine
pisrevi ikmal edemeden birakarak acmaya pekte cesaret edemedigim
kapmm anahtar deliginden disanya baktim. Hatice Hamm yere
oturmus tepinip duruyor, agzindan hakkimda setum galize firhyordu.
Buna carum sikilmakla beraber sozlerinin letafetini de inkar kabil
olmuyordu: -Hay, di bin kafah yilan ... inatci san ciyan ... fil kulagi
kostebekl Hay ... beni boguyordu az daha ... o kink zumayi nereden
bulmus capkin? Aman hamm kediler, ordekler, kopekler hep beraber
bagnyorlar sanirsm, bir de esek sesi kadar kahn ses varki hie;
susmuyor!'
Goruluyor ki keyifli olsun hiddetli olsun Hatice Hamm akval ve
efalmda kimseye benzemez, tabi daima garabet icinde bir
fevkaladelige meyyaldir. Hele pes paye olmadigi, gun gorup gecirdigi
her halinden bellidir. i~te tercume-i haliru ogrenmek emeli en ziyade
bundan dolayi kalbimde caycir oldu. Buyuk valideme sordum,
; damanna girde hikayesini kendisine soylet. 0 kadar guzel nakleder ki
azilmaya sayan olur. 'dedi. Peki ama, Hatice Hammm damanna
girmek kolay mi? En fena tedbir olduguna ihtimal vermeyerek
kendisine para vermek istedim, basima atn! Turon gibi, cigarahk gibi
ufak tefek hediyeler getirdim, birini kabul etmedi. Bir gun dedim ki:
'Hatice Hammcrgnn, size bir yadigar vermek istiyorum, musade
edermisiniz?
- N asil yadigar?
- Ben getireyim, eger beyenmezseniz kabul etmeyiniz.
Bosuna para sarfetmemis isen, aldigm seyde ise yaramazsa
alinm. Y ok dilenciye ekmek verir gibi bisey getirirsin yine
basma calanm.
- Estafurullah, o nasil lakirdi?'
0 aksam Hatice Hammm odasma bir saksi gayet guzel gul fidam
ile girdim. Fidan da henuz acilmis bir buyuk pembe gul, uc de gonca
vardi. Kadmcagiz bunu gorunce yerinden kalkti: 'Bu ... bak buna
dayanamam. Aferin oglum, nede guzelini bulmussunl Bu yadigannm
basim uzerinde yeri var; fakat eve goturernem. Burada, benim odamda
kalsm; hen bulunmadikca sen bakarsm.' Diyerek saksiyi elimden aldi,
cumbanm icine koydu. Cigara masasma takugi cigaranm dumarum

sevgili gelini rencide etmemek icin odamn icine savurarak hazin bir
sesle yavas yavas turku soylemeye basladi.
Y esil yaprak arasmda
K1rm1z1 gul goncasi,
Nerde kaldi, nerde kaldi
Bir altin kulcesi deger
Y arimin bir gecesi,
Nerde kaldi, nerde kaldi
Gonlumun eylencesi?
Biraz sonra Hatice Hammm gozleri doldugunu gordum,
Kendisine o guzel gulti. hediye euigim zaman aglamak nezaketine
muhalif olur zanmyla 'oglum, baska sebebi yok, sevncimden
aghyoruml' dedi. 0 gunden itibaren Hatice Hanimla ahbapligmnz
tedricen tezayud etti. Kendisine yine musadesini istihsal ettikten sonra
iki saksi cicek daha aldim. Garayib-i ahvalmm kafesine, cusis-i kelam
illetine muptela oldugu zaman tacizati mutevalivesinc tahammul
etmeyi gozume aldirarak bir kac ay cahstikdan sonra butun
muhabbetini kazandim. Hatice Hamm bizde aylarla oturmarms olsada
hademati bendeganame fasila gelse idi elbette bu neticeye vasil
olamazdim. Nihayet keyi:fli bir gununde Hatice Hanimdan tercume-i
halmi sormaya curet ettim. Bir kac saniye kadar yuzume nazar-1
merhametle baktikdan sonra 'peki hikayemi sana naklederim. Cunku
artik seni seviyorum' dedi. Ertesi gun sabah kahvesi beraber icilmek
kararlastinldi. 0 gece gozume uyku girmedi. Seher vakti Hatice
Hammm odasma indim. Bir yaz sabalu idi. Kahveleri ictik, Hatice
Hamm 'yesil yaprak arasmda' turkusunu bir kere soyledikten sonra
soze basladi: -Oglum, benim babam oldukca zengin. Okumus yazmis,
gormus, namuslu, terbiyeli bir asil zade idi. Annem... ah annecigim.
Melekti valla melek! Bizi ne kadar severdi, ama o hayirsiz kardesimi
benden cok severdi. Baham bizi okuturdu. Sen beni boyle, ufak tefek
gorup de karamursel sepetimi sandm. Ben neler bilirim : Tohfe- i
ehbi okudum. Gulistan okudum. Arabiyat da bilirim: A1em enne
ebvabul tesrif. .. ya ... elaayyuhesagi senidem ki dervis-i derguse-i
uzlet. .. ya ... sen bunlan bilirmisin? Arna siz akilsiniz ... Ihredmend
nebased jajhay, anladmrru bakayim? Yazik zamane genclerine valla!
Ayagmda dar pantolon ... elinde incecik baston ... arkasmda yagh
setri... bizim zarnanm beyleri zip zip oynar! Annemin bana

ogretmedigi kalmadi: dikis , bicim , nakis , oya , pul isi , kasnak. ..
daha neler... hala simdi gozlilgilmil taksam bir nakis islerim ki
hakakaltrsinl Onalti yasma geldim. Guzlcdim ha. Boyle degil: Mini
mini bir kucuk hammdun , beni o zaman gorsen bayilirdm sen. Baham
rahmetli kendisi gibi iyi huylu bir adam buldu. Gene; yigit , ates gibi
parlak. Beni ona verdiler. .. kardesim olacak o dislik herifede sureti
kadar cirkin , yuregi gibi murdar bir kan aldilar. Ah ! o yerin dibine
ge9esicelin l hep cektiklerime sebep olan o degil mi? lki sene sonra ...
oglum ... merhum oglum ... Sabit dunyaya gel di.
Hatice Hamm sustu. Kaslanmn hareketi biraz ziyacelesmeye
basladi. Seherin akcil karanhgi bicare kadmm yuzune bir mezann
golgesi gibi aksetmis idi. Hele derin bir ah cekerek 'nerde kaldi,
gonlumun eylencesi?' diye m1nldand1ktan sonra sozune devam etti:
-Yirmi iki yasmda simdiki kizim Saibeyi dogurdum. Baham sabiti
mektebe baslatuktan sonra vefat etti. Annecigimizde bir sene sonra
gitti. Bizim birader bana gayet iltifatlar , hurmetler , muhabbetler
gosterdi. Dunyada yanhz ikimiz kahnca huyu iyile~mi~tir sandrm.
Tamam!.. Meger o giililn9 yuzler , o tath sozler hep babamin terekesi
icin imisl Bana hesaplar verdi , ne kadar zengin oldugumuzu anlatti ,
onume avuc avuc altmlar doktu. Ne iyi kardes aman , ne iyi kardes ! ...
Aradan zaman gectikce birader bey muameleyi yavas yavas degistirdi,
Derken evlerimizden para gelmez oldu. Guya hamamm tamiri icin
yuzlerle lira sarf oldu. Neler, neler de maydonozlu kofteler. Ben isi
anlamaya basladim. Bilirsin a! ... ala degilim oglum. Hele bir gece tilki
gibi smtarak odama gelip de 'hemsire, senin rnuccvherlerin vardr.
Onlan burada birakmak olmaz, bak gecen gun Galatada ki dukkarurmz
yamyordu, Ya bu evde yanarsa ? Elmaslan verde bedestana koyahm,'
Deyince elimden herseyimi almak istedigini anladim. Ah kara akrep
ah ! Ertesi gun erkenden elmaslanrm hanim ninenin annesine
goturdum. Kardesim, o insan ifriti elmaslannn elinden kacmnca
kudurdu; bana etmedigini, soylemedigini brrakmadi. Babamdan artik
bisey kalmamis, onun ekmegini yiyormusuz insallah cigerlerini
ciyanlar yer! Nihayet bizi eveden de kovdu. 'Dava et' dediler.
Nemelazrrn ? Allahmdan bulsun. Oyle herifle kim ugrasacak ? Ah
neler cektim neler ! . . iki cocugumla
iki odah eve kapandim.
Elmaslanm bir lirahk kadardi. Bununla 90k zaman gecinilir. Hem
Sabit buyudu. On bes yasina girdi. Ketebe olarak kaleme cirak oldu. 0
beni gecindiremez mi? Ah benim aslan oglum ... buyudu ... koca daglar

radar gene; oldu. Sen Sabit'i gorseydin!.. yuzunden kan damlar genis
muzlanna ceki taslan koyabilir... guzel, inadma guzel.. ela gozlu,
ekme burunlu dudaklan adeta gonca, goncal Bir kere bryiklanm
dip de insana bakti rm heybetinden yurek titrerdi. Yirmi iki yasma
girmis idi. Bir gece agzmdan raki kokusu duydum. Eyvah ! lsrete
slarms, o zikkum suyuna baslamis! Gece de 'onu birakmam,
kirnselere vermem!' diye sayiklamasm rm. .. demek alaka da var. Evet.
Hepsi varnus; hepsi meydana 91kt1. Benden para istemeye basladi.
Evelce guzellikle sonralan zorla, daha sonralan bicaklar gostermeler.
Kizkardesine dayaklar... hepsi oldu... hepsi! Alti aym icinde
elmaslanm gitti. Bir kucuk saatim kalmis idi. Keske o da gideydi.
- eske hen gebereydim. Ah evladim! Yareli yuregime dokundun,
dertlerimi actml Ah Sabit Sabit sana ne oldu yavrucugum? Hatice
Hamm tekrar sustu. Kemal-i rikkat ve merhametle yuzune
akiyordum. Kaslann, cehrenin hareketleri - anlasilan - sonra daha
ziyade baslamak icin muvakkaten durmus, Kadmm kalbi mecruhu
guya yuzune gelmis idi. Hemen cigara yakarak yeniden turkusunu
tutturdu:
Aksam oldu, su karardi
Hani benim civamm?
Goklerin yuzu sarardi,
Gelmiyor yavrucugum.
N erde kaldi, nerde kaldi
Gonlumun eylencesi ?
-

1

- Hergun gelmezdi belki gelir diye pencerede bir aksam
bekliyordum. Ellerinde crkmlar bircok adamlar, gencler, cocuklar
evlerine geliyorlar. Herkesin yuzu guluyor. Y alniz benim oglum,
benim camm, benim Sabit'irn ... o melek yuzlu Sabit'im yok!
Yine Saibe'yle oturduk. Mahsun mahsun bir corba ictik. Ya benim
icime dogmus idi. 0 gece bir fenahk olacagim biliyordum. Yine
pencereye geldim. Karanhgi sanki gozumle delecektim ... hie; birseyler
gorunmuyor hie; ses yok.
Gece geldi, isstz heryer,
Zifir gibi karanhk.
Bucaklarda onu bekler

Capkmlar hep uyamk.
Kamna girecek iller,
Ananm bagn yarukl..
~ ~erde kaldi, nerde kaldi
Gonlumun eglencesi?
-Saat yediye gelmis idi. Kapi sikr siki calmdi. Ac1 acr 'anne ac'
edi. Kapiya kostum; acmca uzerime devrildi. 'Anne , beni vurdular!'
dedi. Ah zavalh yavrucugum kanlara bulanrms idi; kanh kanh elleriyle
ellerimi tuttu, sapir sapir opmeye basladi, 'Yaran nerede oglum,
nerede?' diye baginyordum. 'Susanne sus da ben soyleyeyim: Beni o
kanrun adamlan vurmustur. Koscbasma saklanmislar. Ah nefesim
kesiliyor... hakkim helal et, anne 90k eziyet ettim!' diyordu. Ah
Sabitcigiml Benimle o halinde bile hclallesiyordu. Helal olsun, sana
dunya ve ahiret helal olsun. Hep kanlarmi avucuma aldnn, yuzume,
gozume surd-Um. Hep basinn duvarlara vurdum; ne yaptigum
bilmiyordum. Ya evladiml Anahk bu. Anahk. Ne faydasi var? Orada
gozumun on-Un de inliye inliye gitti... sonra ben 90k hasta oldum
oglum; hastaneye goturduler. Senelerce kaldim. Ciknm; yine
goturduler. Simdi iyi oldum istel Onun icin bana pek bakmamah,
sozume kulak asmamah.
Hatice Hammm hikayesi yuregimi parcaladi. Fakat kendisi hie
aglamadrgi icin bende gozlerimi sikiyordum. Dedi ki:
-Madem ki bana hikayemi soylettin dertlerimi tekrarlattm bari
ibret al, sen sakm edepsizlerle gorusme, sarhos olma! Sonra Sabit gibi
break altmda olursun.
Gunes doguyordu. Hatice Hamm pencereden harice at ve nigah
ettikten sonra turkusunun son kitasim soyledi:
Gunes 91kt1 sabah oldu
Hertaraf ne kadar senl
Kuslar agaclara doldu
Benim gulum nicin soldu
Daha bir gonca iken
Nerde kaldi, nerde kaldi
Gonlumun eglencesi?
Turkuyu bitirir bitirmez o zamana kadar kurumus gibi duran
gozlerinden bagran-r bela bosandr, Asu cgi abitap gullerden takattur

et: oglunun olusune aglayan bu bedbaht validenin cehresindeki
='-.zyaslanm tenvir ediyordu !
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emal Zade Ali Ekrem
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-1Safvet Nezihi
Der sagadet 23 Haziran 1915

Mustensihi :

Sevgili kizun,
Sitizecu, rasedar bir el ile yazilnus olduguna suphem olmayan uzun
mektubunu lerzedar bir kalbin bende, senin icin daima titreyen
alidende basil eyledigi bin turlu tereddud aver, korkunc hissiyat-1
gunagun arasmda okudum. 0 nermin elinin titrek, asabi bir darbesiyle
kagidi yirtmak istiyorcasma, validenin kalbini cerihedar etmeye
muhayya bir hancer keskinligiyle oraya kondurdugun imzana
nazarlanm ilisdigi zaman artik srtmah, endiseli bir gun gecirmis
olduguna suphem kalmadi.
Zavalh kizim! Henuz hayat-1 izdivacmm ucuncu aymda, en mesud ve
kamkar olmak lazim gelen bir devresinde bulunurken resahat-i
kalbiyeni bana uzun uzadiya dokerek: "Yok anne l Artik bunlara
tahammul ederneyeccgim. Senin agus-u pur sefkatin bana her turlu
nevazisler bezletti. Simdi ufak birsey, kucuk bir serzenis, tmah bir soz
benim kalbimi kmyor; gonlum her an sana dogru ucmak istiyor. Oh!
Senin yanmda bulundugum zaman, annecigim, meger ne kadar mesud
imisim!' demis olmakligma sasdnn, kizim.sasdrm. Sonra kendi
kendime guldum.
Benim melek kizim! Miilahazelerinde, muhakimelerinde ne kadar
aldamyorsun, bilsen... mektubunda beyinden bir cok sikayetler
ediyorsun... sikayet, sikayet; hep sikayet, fakat ben bunlan itidal
dairesinde muhakime ettigim zaman hissiyatmm seni aldatrms
olduguna kani oldum. Sen 'artik sabredemeyecegim, tahammul
eyleyemeyecegim.' diye yaziyorsun. Halbuki o cumlelerle. 0 rakik
tarz-1 tasvir ile ne diyorsun biliyormusun. K1z1m? Oo ... lartik onu
soylemek istemiyorum. Budala ktzl Beyini cilgmcasma seviyorsun ve
o fert: Sevdanm sende hasil ettigi cilgmhkla istemeyerek butun
kiskanchklannr ortaya dokuyorsun ...
Kiskanchk. vakien bu, bir sevda eseri, fert-i ibtila neticesidir ama,
kizun, izdivac hayatmm idame-i sagadetini muhildir. 0 halde bu, iyi
birsey degil demek olmaz rm?

yazryorsun ki: 'Gecenlerde bir gece o, biraz gee kaldi, Bekledim,
dedim; yemek zamam gecti.Validcsi Iakayit. Saat ucmu idi dortmu
· ··. ne idi bilmem.kapi cahndi.Bey iceriye girdi.Benim meraklanma,
iselerime ragmen o, sen, suh, satir bulunuyor idi. Nihayet
ernde yes ve keder alametleri gormus olmah ki sakalanru,
· telcrini bir tarafa birakarak benden sordu:
- _ ;e o? Seni biraz rahatsiz gibi goruyorum.
- Bisey degil; dedim. Biraz basim agndi da ...
onra yukan
cikar
cikmaz
kederlerimin,
endiselerimin
ebeplerini anlatmak icin biraz munfeilane, serzeniskarane bir
tavir ile kendisinden sordum:
- Bu gece nerede kaldimz, Bey?
Bu sualim ona biraz garip gelmis olmah ki yuzume istihzaamiz

-evahut ben oyle oldugu zehabina kail oldum. -Bir tavir ile bakti,
~- Soma gulerek dedi ki:
- Kolombo bahcesinde idik. Bir kac arkadas ... anhyorsun ha! Ne
yapayim, beni ahp goturduler. Zannederim, biraz ziyadece
oturmusuz, Fakat ne care! Arkadas hatm ...
Artik sabir ve tehammul edemedim. Boyle gece saatlerce
zarnarum orada oturmaya hasrettigi yerin nasil bisey oldugunu
- grenrnek azmine dustum. Bu, benim icin tehammulgudaz bir emel
alini aldr.Beye 'bu kolombo bahcesi nasil bir yer?' diye sordum.
B izim beyefendi garip bir hisse tabi oldu; guldu, guldu. Sonra
saclanmi oksayarak:
- Merak nu ediyorsun, dedi. Oyle ise soyleyeyim: Bu, bir otelin
bahcesi. Mukassi bir yer. Hi9 bir manzara yok. Y anhz ... kizlar
, algi calryorlar da... yine muttasil guluyordu. Kendimi
zabdedemedim.
- Krzlar rm? Diye bila ihtiyar ondan sordum.
Tasavvur et, annecigim, nasil bir hale gelmisim ki bey beni
teselli icin nevazislerine gark etmek istedi. Saclanmdan optu,
beni samimiyetle oksadi bunlardan curret alarak:
- Bir daha oraya gitmeyiniz. Oh! Rica edrim, beni uzmeyiniz ...
diye bildim. Bir eser sevda ayan oldugunda suphe birakmayan
suzgun gozleriyle, meftunane nazarlanyla bana baktr, bakti ve
onra birden bire dediki:
- Gercek kancigun, sen cocuksun, cocuk? Dusundum, bunda nasil
ir cocukluk olabilecegini bir turlu bulamadim daha

ne soleyirn? .. iste zevcimin bana tercih ettigi tebirat-1 istihfafkarane
diyorum, anhyormusun, annecigim? Zevcim bir turlu beni iyi dusunur,
dogru muhakime eder bir kadm olmak uzere telakki etmek istemiyor.
c;ocuk,bebek. .. iste ben hep bu seyleri, gonul eylendiren cansiz ruhsuz
seylerim. Fakat yok, yok annecigim. Ben yalruz bunlardan ibaret
kalmak istemem. Of! Mumkun degil bunlara tahammul edemem.
0 gece uykum kacti. Dusundum, dusundum. Kolombo bahcesi
bir turlu hannmdan cikmryordu. Kendi kendime sordum ki: 'Bey
buraya nicin gidiyor?' Mevkii icin mi? Hayir kendiside soylediki orasi
mukassi bir yermis. Halbuki bizim oturdugumuz yali selanigin en
guzel bir mevkinde bulunur. Manzarasi latif. Deniz gozlerimizin
onunde; mailikleri icinde bogulup gidiyor. Arka tarafmnz ufak tepeler,
cimenlerle muhat. Hep yesillik hep yesillik.. iste bu mailiklerle
yesillikler arasmda bir hatt-1 vasil teskil eyleyen ufak yalmuz iki
cephesiyle,beyaz rengiyle her daim sanki ucmaya hazirlanan latif bir
martiyi tezsim ve tasvir ediyor. Simdi insaf et, annecigim, bu kadar
bedayi-i tabiat butun guzellikler muvacihesinde kanatlanm acmis olan
bu rnarti kusunun zir-i cinahma sigmarak saf ve samimi ask ve
sevdanm en yuksek, en ali tabakalanna yukselmek, orada kalbi
hickrlayan, gonlu bir temasleyin perestiskarane ile oksayan, titreten
teyeranlar arasmda, kanat darbelerinin basil eyledigi hubut-i sevda
mubahacesinde kendimizi unutmak, maddiyet-i hayattan busbutun
tecerrud ederek bir muddet, ah kimbilir ne kadar az bir muddet. ..
yalmz onunla ben ... o mahdut semai askida bir kelebek tarz-1 teyrani,
lakiydane suhluguyla tulu-un gurubun kirrmzi, san, turuncu
ciceklerini uzaktan toplamak icin ellerimizi uzatsak, uzatsak... sonra
onlann hep hayal-i sevda, serab-1 ask oldugunu anlayarak bir perestisi
medidi neveskarlrgryla birbirimizin agu~una atlasak. ..
Peki, o halde, annecigim, bunlan birakarak, bu guzelikleri su,
letafetleri busbutun nisyan ederek bey o Kolombo bahcesine nicin
gidiyor? Musiki icim mi? Ben kendisine saatlerce piyano cahyorum,
annecigim saatlerce... senin sevdigin, bay1ld1g1n havalan hep
caliyorurn. 0 mutemevvic nagmeler arasmda hep senin sesini
isitiyorum. Hep o ses, ncgemati pur sefati muhtevi o tath seda sanki
mutasil bana 'cal, cal rnelegim' diyor.
Halbuki zevcim benim pur sir-u hayal nevhalanrm, nagmelcrimi
dinlemekten sanki usannus gibi gorunerek;

- Ahverir. Guzelim artik yorulduk. .. diyor. Off! .. Anne bundaki
tezadi anhyor musun? 0 halde bey nicin oraya gidiyor? Bu sualin
evabim vermeye bir turlu kendimde cesaret bulamiyorum. Fakat o, o
insafsiz iki kelimelik bir cevap ile maksadnu tamamen bana
anlatmakdan cekinmedi. Dudaklanm - lakaydisini gosterecek bir
tarzda - bukerek:
Orada kizlar cahyorda ... dedi. Ooh! Bunlan kiskanchk eseri
anma annecigim. Bir kere soguk kanhhkla dusun, benim guzel
annern; o zaman maksadi anlarsm. Zevcim :
- Orada kizlar cahyorda ... dedigi zaman hemen kalbim yerinden
oynadi. Sanki su nazik mevkiimi unutarak butun seda-1 feryadimla ona
bagiracaktim :
- Orada kizlar cahyor ... ve sizde onlardan birini seviyorsunuzda
Hayir , hayir, annecigim musteri ol. Beno cilgmlrgi yapmadim.
Fakat ertesi gun kendisine o insafstza yalvardim ve:
Beni memnun, bahtiyar etmek istermisin bey? dedim. Yuzume
bakti ve guldu.
RESiM
Fakat peryan olan fikir endisen saktn (Kolombo)
bahcesinc ... (sayfa: 182)
- 0 halde geceleri erken geleyim. Bunu mu istiyorsun ?
Diye sordu. Artik kendimi zaptedemedim; bende guldum, 0,
beni tatmin etti. Ararmzda tekrar itilaf tam peyda olmusdu. Fakat dun
gece yine gelmedi. Bekledim bekledim ... beyhude. Nihayet saat besde
yine gelebildi. Artik bin turlu ozurler serd eyliyordu. Y ok , bilmem ,
bir eski arkadasm evine gitmis ... kendisini bir turlu birakmarmslar. ..
artik bir 90k masal...
Bunlan dinledim. Sonra o gece kendisi rmsil rmsil uyurken ben
gizli gizli aghyordum. Sanki zevcimden Kolombo bahcesinin fena bir
kokusu intisar ediyordu. Ertesi gunu bu son hareketinden dolayi
mahcup kalmis olmah ki erkenden 91k1p gitti. Bende masanm basma
oturdum sana , sevgili annecigim, yanhz sana dertleri dokmek icin su
satirlan yazdim. Bana artik oyle geliyor ki bir gun hemen vapura
atlayarak istanbul'a ,senin agus-i sefkatine kendimi atacagim. Ah !
annecigim, ben zevki, saadeti, safveti, samimiyeti, nezahati

La.:u.!.n.derim , yanhz o yerde , o agus-i muhabbetinde buldum ... ve
I ac aglill. '
Cilgm kiz! Bana bu sanrlan yazarken onlann kalbinde ne derin
ceriheler acacagim dusunmcdin mi? lste sana cocuklugunu gostermek
o satirlan usenmiyerek buraya naklettim. Budala! Butun
iselerin nab-i mehal. Y azdigm o atesli sozler - pek acik olarak =osteriyorki sen zevceni cildirasrya seviyorsun, o da seni seviyor. 0
ferd-i sevdasmda kiskanchk emareleri uyandirrms. Aman ktzim
akm., Bu fena nasihden ihtinap et, cavidan... aile arasmda
askanclik kadar saadet-i izdivaciyeyi ihlal edecek hie; bir sey
amaz. Saf bebek! Bari bende sana zevcin gibi hitap edeyim;
dusunmedin mi ki erkeklerin oyle kiskanrnaya salih halleri
evcud oldugu zaman onlan zevcelerine boyle kolay kolay
-~.~-1emezler. 0 gizli sevdalan ihtimam ile saklarlar.
Zavalh yavrum! Zevcin sana ne kadar hakh olarak cocuk, mini
· · bebek diyor, simdi anhyormusun? Bu endiseleri zihninden cikar,
sud olmaya, zevcini kamiyab etmeye cahs. 0 samimiyet-i hayat
· · le sairane bir surette tarif ettigim sebukbar kelebekler gibi pervaz
F akat perran olan fikir endisen sakm (Kolombo) bahcesine onun
· 1i cicekleri uzerine konmasm ...
Zavalli kiznn! Sen bu cocukluklardan bilmem ne zaman
lacaksm ? Agusunda bir bebek gordugun zaman rm? i~te sen
vuua
oyle satarath seyler yaz, melegim. Bu mektubumun uzenru
· e yaziyorum. Baki gozlerinden operim, kizim.
Valideniz

Neriman

